Protokół Nr 139/14

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 lutego 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Wacław Krawczyk

•

Grażyna Borek

•

Jan Chowaniec

•

Waldemar Och

•

Marian Kunc

•

Grzegorz Bończak – Doradca Starosty

•

Wojciech Wydrzyński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziały Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Zenon Stryjak –Naczelnik Komunikacji i Transportu

•

Zofia Krzanowska – Naczelnik Wydziału Oświaty

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Sebastian Niżnik. Na wstępie Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności PUP w Sanoku.
2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości Powiatu Sanockiego
sprzedawanej w drodze bezprzetargowej i ustalenia sposobu jej spłaty
b) wniosek dyr. SPZOZ w Sanoku o wyrażenie zgody na wystąpienie do Burmistrza Miasta
Sanoka o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
3. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) zaopiniowanie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Powiatu Sanockiego.”
4. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba o wprowadzenie kwoty 18.327 zł na rozbiórkę muru oporowego przy ZS Nr 5
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w Sanoku - decyzja PINB w Sanoku
b) oferta na dostawę parkometrów – prośba PZD o akceptację
5. Sprawy z zakresu oświaty:
a) propozycja dyrektora ZSCKR w Nowosielcach zorganizowania „Giełdy Szkół
Ponadgimnazjalnych” w Nowosielcach
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem
prowadzącym
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu przyznawania nagród
dla nauczycieli
d) propozycje dyrektorów szkół dotyczące zadań naboru na rok szkolny 2014/2015
e) informacja o zbliżającym się upływie terminu powierzenia funkcji 5 dyrektorom
6. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) prośba dyr. PCPR o zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztów uczestnictwa
mieszkańców powiatu sanockiego w WTZ w Rymanowie
7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu w Sanoku
z dnia 14 lutego 2014r.
8. Sprawy z zakresu promocji:
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w 2014 roku oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
9. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Pan Wojciech Wydrzyński dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku przedstawił
sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 roku. Sprawozdanie zostało przyjęte przez
członków zarządu.

Ad. 2 Sprawy z zakresu geodezji.
Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 44/2014 w sprawie rozłożenia na raty ceny
nieruchomości Powiatu Sanockiego sprzedawanej w drodze bezprzetargowej i ustalenia
sposobu jej spłaty. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Pozytywnie odniesiono się do prośby dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku o wyrażenie zgody na wystąpienie do Burmistrza Miasta Sanoka
o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy chodniku prowadzącym do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na działce nr 829/4 położonej w Sanoku obr. Posada przy
ul. 800-lecia.

Ad. 3. Sprawy z zakresu komunikacji.
Pan Zenon Stryjak Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu wstępnie
przedstawił założenia do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Powiatu Sanockiego” decyzja, co do jego zatwierdzenia zostanie podjęta na
kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Ad. 4. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku
nakazującą rozbiórkę muru oporowego przy Zespole Szkół Nr 5 usytuowanego na działce nr
1107 w Sanoku, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie
na powyższy cel kwoty w wysokości 18.327 zł. Następnie Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Dróg poinformował, że Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A podjęło decyzję
o partycypacji w kosztach rozbiórki w/w muru. W związku z powyższym szacunkowy koszt
rozbiórki leżący po stronie Powiatu wynosi 13 776 zł brutto. Członkowie zarządu wyrazili
zgodę na wprowadzenie do budżetu kwoty 13.776 na powyższy cel.
Następnie rozpatrzono przedstawione przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku oferty na dostawę 3 parkometrów dla PZD w Sanoku, które będą zarządzane przez
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Zarząd wybrał ofertę na dostawę 3 używanych
parkometrów w ogólnej cenie 27.525, 40 zł brutto.

Ad. 5. Sprawy z zakresu oświaty.
Zapoznano się z propozycją dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nowosielcach zorganizowania „Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego”
w hali sportowej szkoły. Zarząd Powiatu zdecydował, aby wystąpić do dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego z zapytaniami:
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- jakie stanowisko zajmuje szkoła w sprawie organizacji „Giełdy Szkół ponadgimnazjalnych”
przed naborem na rok szkolny 2014/2015 uczniów szkół ponadgimnazjalnych?
- czy szkoła jest zainteresowana udziałem w „Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych”
organizowanej przez ZSCKR w Nowosielcach?
- w której szkole ponadgimnazjalnej Powiatu sanockiego powinna być zorganizowana giełda
szkół.
Termin odpowiedzi ustalono na dzień 26 lutego 2014r.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 45/2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest
organem

prowadzącym.

Uchwałę

podjęto
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głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Oświaty
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu przyznawania
nagród dla nauczycieli. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
wstrzymujących się nie było.
Omówiono propozycje dyrektorów szkół dotyczące zadań naboru na rok szkolny
2014/2015. Decyzja o przyznaniu ilości oddziałów w poszczególnych szkołach zostanie podjęta
w terminie późniejszym.
Pani Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, że końcem sierpnia br. upływa termin
powierzenia funkcji następującym dyrektorom:
- Pani Halinie Konopce w ZS Nr 4 w Sanoku
- Panu Robertowi Rybce w I LO w Sanoku
- Panu Markowi Cyconiowi w II LO w Sanoku
- Panu Maciejowi Drwiędze w PPP w Sanoku
- Panu Grzegorzowi Dudzińskiemu w SOSW w Sanoku
- Panu Wacławowi Żuchowskiemu w RCRE w Sanoku
W związku z powyższym zdecydowano o przedłużeniu pełnienia funkcji wszystkim
wymienionym dyrektorom i rozpoczęcia właściwej procedury. Decyzję podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 6. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pozytywnie została rozpatrzona prośba dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku o zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 1.644 zł w budżecie
powiatu sanockiego na 2014 rok, na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców
powiatu sanockiego w warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie. Zgodę wyrażono 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki
z dnia 14 lutego 2014r. dot. zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę około 1.200.000 zł.
Zarząd informuje, że należy rozwiązać rezerwę oświatową. Brakująca kwota, jaka pozostanie
to ponad 400.000 zł. Kwota ta, zostanie wygospodarowana w trakcie bieżącego roku.

Ad. 8. Sprawy z zakresu promocji.
Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 46/2014 w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu
i turystyki zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2014 roku oraz przyjęcia
regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania:
Dodatkowo podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 47/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa produktów
podzielonych na 2 części asortymentowe, w ramach projektu systemowego pn.: „ Podkarpacie
stawia na zawodowców, WND- POKL.09.02.00-001/12 dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
priorytet IX, działanie 9.2 w Powiecie Sanockim w Zespołach Szkół nr 1,2,3,4,5 w Sanoku.”
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 48/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji 3
koordynatorów sieci w ramach projektu pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie
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Sanockim” współfinansowanym przez unie europejska ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość
systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 49/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa artykułów
biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek.”
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 50/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Realizacja oferty
doskonalenia nauczycieli w formie wykładów, warsztatów i konsultacji w ramach projektu pn.”
Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.” Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 16.845 zł ( z rezerwy ogólnej
budżetu powiatu) na wykonanie przez Centrum Integracji Społecznej w Sanoku trzech łazienek
na oddziałach ginekologii, chirurgii i wewnętrznym oraz kompleksowej wymianie pionów
instalacyjnych na wszystkich piętrach w SPZOZ w Sanoku.
Na koniec członkowie zarządu zdecydowali, aby ogłosić kolejny przetarg na sprzedaż
budynku „po policji”, w trybie składania ofert. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 800.000
zł brutto.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska

Podpisy Członków Zarządu
1. Sebastian Niżnik……………………………
2. Wacław Krawczyk ………….........................
3. Grażyna Borek………………………………
4. Jan Chowaniec………………………………
5. Waldemar Och ……………………………
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